
 

 

 

 

Математика 

 
 

Пробне ЗНО 2019. Розв’язок задач 

 
• Натуральні числа. Відношення. Задачі. Дроби. ЗНО 2007-2019. 

• Корені. Степені. Логарифми. ЗНО 2007-2019. 

• Всі завдання з планіметрії. ЗНО 2007-2019. 

• ЗНО з математики. Корисні джерела. 

• 7 ресурсів для самостійної підготовки до ЗНО. 

• Дорожня карта учасника ЗНО 

https://youtu.be/dCH9TCG1_Cc
https://oksanakovalenko.blogspot.com/2019/11/blog-post_20.html?spref=fb&fbclid=IwAR3KF1GLZICppWNbVIVODHod-BrPau2yZwz5s4E_2tLFicRljBSNpgwgXFU
https://oksanakovalenko.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html?spref=fb&fbclid=IwAR1bThQI6-bKGW8DQHziJFfzHkP4SnOhsWkF1WGIiSdtsZL1cZD70nTi4Nw
https://oksanakovalenko.blogspot.com/2019/10/2007-2019.html?spref=fb&fbclid=IwAR1nYsBOeCG89D4gZB4yBOnHSqYk3TfdbW8izUHujjbWp8UJsCh0kJ20OFY
https://zno.ua/news/zno-z-matematiki-korisni-dzherela.html?fbclid=IwAR0lf4j2ckqf5o5ZqfO56cowBPb8jNnb2oU-nXiVGLoYmqmD5kR0Vg_uebI
https://osvitanova.com.ua/posts/2794-7-resursiv-dlia-samostiinoi-pidhotovky-do-zno?fbclid=IwAR3CbKSnvHVRYxNct1QV3-zvu-TFgT1dtX-kWPPvpWriL9gZfn0WYDP3pH4
https://osvita.ua/test/advice/64054/?fbclid=IwAR3n_-mfQ5Z4sraSkZyi1mrtml1XZHqMAzv5bjRDVFIEByU2kp7-sfBLH-8
https://www.youtube.com/watch?v=I5htdhKMoHk
https://www.youtube.com/watch?v=dCH9TCG1_Cc


Географія 
Рекомендації як ефективніше підготуватися до ЗНО з географії: 

Для успішної підготовки потрібно якомога частіше проходити тести. Вони 

допоможуть вам з’ясувати, яких знань бракує найбільше, в чому головна 

складність, над чим ще потрібно попрацювати. 

➢ Необхідно знати всі закономірності, пов’язані зі зміною атмосферного 

повітря, розподілу сонячного світла і температури повітря – із цих тем 

часто трапляються завдання. 

➢ Правильна робота з картами – основа успіху під час виконання завдань 

з географії. Прогляньте ще раз усі карти, згадайте те, що забули. 

➢ Форми правління й адміністративний устрій країн світу – один із 

розділів географії, де учні дуже плутаються. Тому зазвичай 

рекомендують ретельно повторити цей розділ. 

Радимо ознайомитися: 

• Тести ЗНО онлайн з географії 

• ЗНО з географії: особливості тесту минулого року 

• Всеукраїнський портал з підготовки до ЗНО – ЗНО КЛУБ  

• Як навчитися розраховувати на свої сили? 

 

Хімія та біологія 
• www.ukrinform.ua › Суcпільcтво З 2020 року ЗНО з біології здаватимуть 

«по-новому» 

• vintest.org.ua › ready_bio Готуємось до ЗНО з біології - ВРЦОЯО 

• prometheus.org.ua › zno Підготовка до ЗНО – Prometheus 

• zno.ua  ЗНО 2019-2020 • Всеукраїнський портал підготовки до ... 

•  ЗНО-2020: особливості проведення - znohimbio 

• osvita.ua › ЗНО › Підготовка до ЗНО ЗНО з хімії: особливості тесту 

2020 року – Освіта.UA 

• znohimbio.jimdo.com › актуально ЗНО-2020: особливості проведення - 

znohimbio 

• vintest.org.ua › ready_chem Готуємось до ЗНО з хімії - ВРЦОЯО 

•  

• www.eduget.com › course › ximiya_podgotovka_k_zno-2349 Хімія. 

Підготовка до ЗНО: онлайн курс на EDUGET 
 

Історія України 
• 11 ресурсів, що стануть у нагоді 

• 7 ресурсів для самостійної підготовки до ЗНО 

• 50 посилань для підготовки до ЗНО 

• 6 сайтів, де можна безкоштовно та цікаво підготуватися до ЗНО 

https://zno.osvita.ua/geography/
http://osvita.ua/test/training/5102/
https://znoclub.com/geografiya.html
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/229-zno-z-geografiji-yak-navchitisya-rozrakhovuvati-na-svoji-sili.html
https://prometheus.org.ua/zno/
https://prometheus.org.ua/zno/
https://womo.ua/pidgotovka-do-zno-resursiv-shho-stanut-u-nagodi/
https://osvitanova.com.ua/posts/2794-7-resursiv-dlia-samostiinoi-pidhotovky-do-zno
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/989-50-posilan-dlya-pidgotovki-do-zno.html
https://life.pravda.com.ua/society/2019/03/4/235858/

